
PEMERINTAH KOTA DEPOK 

SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN  

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  (COVID-19) 
Gd. Balaikota Depok Lt. 5 Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431  

Telp./Fax. (021) 7773610-7762960 

 

INFORMASI PERKEMBANGAN COVID-19 KOTA DEPOK 

Senin, 15 Juni 2020 

 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, dengan ini menyampaikan informasi 

perkembangan COVID-19 pada hari Senin Tanggal 15 Juni 2020 sebagai berikut : 

 

1. Data Kasus Konfirmasi, OTG, ODP dan PDP, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini : 

 
2. Penambahan kasus konfirmasi positif hari ini sebanyak 2 kasus. Penambahan tersebut berasal 

dari informasi RS Bhayangkara Brimob sebanyak 1 kasus dan RS Nasional Diponegoro sebanyak 

1 kasus. Adapun kasus konfirmasi yang sembuh hari ini bertambah 11 orang menjadi 387 orang 

atau 58,81% dari seluruh kasus konfirmasi positif yang ada di Kota Depok. Selanjutnya untuk OTG 

yang selesai pemantauan hari ini pun bertambah 22 orang dan ODP 7 orang, sedangkan untuk 

PDP yang selesai pengawasan bertambah 3 orang. 

 

3. Untuk PDP yang meninggal saat ini berjumlah 93 orang, terdapat penambahan dibanding hari 
sebelumnya yaitu 1 orang. Status PDP tersebut merupakan pasien yang belum bisa dinyatakan 
positif atau negatif, karena harus menunggu hasil PCR, yang datanya hanya dikeluarkan oleh 
PHEOC (Public Health Emergency Operating Center) Kemenkes RI. 

 

4. Berkenaan dengan rencana pembukaan pusat perbelanjaan modern (mall) pada Hari Selasa 

Tanggal 16 Juni 2020, dengan ini disampaikan kepada Pengelola Mall agar berkomitmen dengan 

PAKTA INTEGRITAS yang sudah dibuat, diantaranya untuk menerapkan protokol kesehatan yang 

ditentukan,  kapasitas hanya 50% dan menyiapkan mitigasi bencana. 

 

Adapun beberapa aktifitas di mall yang belum diperkenankan untuk dibuka : klinik dokter gigi, 

tempat bermain dan kegiatan anak, bioskop, karaoke, salon, spa, barber shop/cukur rambut, 

panti pijat/refleksi dan fitnes center (pusat kebugaran).  
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Kepada pengunjung, kami meminta untuk meningkatkan kewaspadaan secara extra, dengan 

kewajiban menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan selalu mencuci tangan dengan 

sabun/hand sanitizer. Hal ini sangat perlu dilakukan, karena penularan COVID-19 bisa terjadi 

terhadap siapa saja dan dimana saja.  

 

Jaga diri dan keluarga kita dari penularan COVID-19, dengan memilih kegiatan secara bijak untuk 

diri kita dan keluarga kita.  Jika mendesak maka  perlu kita lakukan dengan protokol kesehatan 

dan bila tidak mendesak lebih baik kita menundanya hingga kondisi memungkinkan. 

 

K.H. MOHAMMAD IDRIS 

WALI KOTA DEPOK SEBAGAI 

KETUA GUGUS TUGAS PP COVID-19 KOTA DEPOK 


